
                                                                                                                                                                                                                                            
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

             H O T Ă R Â R E
               privind aprobarea  alocarea sumei de 4.000 lei, de la cap.510103/20.30.30,, Autorități executive( sumă
destinată procurării de echipament sportiv, transport respectiv masă), pentru organizarea  CUPEI Asociației
Orașelor din Romania  – Ediția I,  la disciplina sportivă - fotbal, pentru regiunea 7,  cuprinzând orașul
Huedin

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 26.06..2015.
Având în vedere  adresa nr. 384/2015 a Asociației Orașelor din Romania, privind organizarea CUPEI

AOR – Editia I, la disciplina sportivă fotbal, pentru regiunea 7 cuprinzând orașul Huedin , jud. Cluj, și orașul
Ungheni, jud. Mureș, constând în organizarea a două meciuri în orașul  Huedin, și în orașul Ungheni,   și
tinand seama de referatul nr.5572/2015 înaintat de consilier Dezsi Norbert, privind alocarea sumei de 4000 lei
pentru organizarea  acestei competiții, sumă destinată procurării de echipament sportiv, transport respectiv
masă.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5593/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 22.06.2015.
          Luînd în considerare prevederile art.36, alin.1, 2, lit. d,e, alin.6, lit.a.pct.6, alin.7, lit. C, și 45  din 
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

          Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei, de la cap.510103/20.30.30,, Autorități executive( sumă 
destinată procurării de echipament sportiv, transport respectiv masă), pentru organizarea  CUPEI Asociației 
Orașelor din Romania  – Ediția I,  la disciplina sportivă - fotbal, pentru regiunea 7,  cuprinzând orașul 
Huedin, jud. Cluj, și orașul Ungheni, jud. Mureș, constând în organizarea a două meciuri în Huedin, respectiv
în orașul Ungheni,  între echipele celor două orașe.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul 
Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 82/26.06.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:   1
Votat pentru: 13
Consilieri care nu au votat:   1

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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